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సషప్లోత ర వవతతవమన సర్షపా్రారంభ: 

rm 

న్లో తతోయుద్దపరి'శాంకం సమే చింతయా 
సనన రావణం చాగతో ద్భప్లాపయు 

ధ్ధాయ సముసస్టీతెమ్ lol. 

మాగమ్యు (ద్ర మభ్యాగతో రణమ్ / డ్ 

మ. (వి (దామ ముస్య్వో థన 

నాన్నే 81౨ |॥ * 

కకక | తతః _ ho రణ౦ _ యుద్ధ మును; దిష్షుం.చూ+ 

చుటు, దెవతేశ్చ. దేవతలతోను;సమాగమ్వ _ చేరి అభా ఛ్యాగతః 

వచ్చిన భగవా౯ా - అధికవుయినమాహాత్మ్యముగల,; మొుషిః _ జ్ఞాన 

వంతుండగ్యు అగస్తఖ్య - అగస్త్యుండు; యుద్ధపరిశ్రాంతం _ పోరునందు 

అలనీన వాండున్తు యుడాయ '_ పోరుకొఅకు, సముపస్థితం - వచ్చిన్యరా 

వంచ . రావణుని; అగకః - ముందట్క చదృజ్ద్వా _- మూచ్వి నమ శే 

యుద్ధమ.నంద్యు చింతయా _ ఆలోచనతో; స్టితం-ఉన్న వాండునగు రామం ' 
"రాముని, ,ఉపాగమ్య. సమీపించ్విఅబివీత్ అ పలికెను, . 

అంగ, యుద స క. దేవతలతో గూడవచ్చియన్న భో ' 

౫వంతు౨శుకు Egon నగ క ses రాముండు . 

యుధంప-న న .నఎంసనఓన్ందొ, మజిప యుచ్రేంపె?; నుం ద టే వనముంనట చిత, 

ఆగ 



"ఆంధిటీ కా తాత్సర్యవికేషార్ధ సహితము. 

న్న నా వణుంగని, చింకనొంది యుండుటంజూచి, రామునిమొద్దకువ 

గే యుట్టసీపలికెను, అని , తాత్పర్యము. " 

రామరామ మహాబాసోో శ్ఫణు గువ్యూం 

సనాతనమ్ ! యేన సర్వానరీక్ వత్ససమ 

"జ్ విజయిష్యసి 1231 అదిత్యహృదయంపు) 

ణ్యం సర్భశ్షత్ఫువినాశనమ్ | జయానసహాంజ 

సెంనిక్యమశక్షుయ్యం పరమం శుభమ్! ర ॥ న 

ర్టమంగళ మాంగళ్యం సక్భపొపప్పణాశనమ్ sh 

చింతా శోక పాశమనమాయర్వధజబనము 
త్ర మమ్ | ౫ ॥ 

టీక॥ రామ. రాము.డా! రామ-(రాముండా రాముడు చిం తావిష్షుండ 

గసటవలనను ' ఆదరాతీశయమువలనను కార్యమునందలియ వ సరమువలన 

ను రెండుమాబ్లులు రామ సంబోధనము చేయంబడినదిముసా బా హో పెద్ద చో 
తులుగల వాడా?వత్స..! బిడ్డా యేన. దేని చేతన మ రే.యృద్ధమునంద్యుఅరీ౯-- 

శతు)వులను స ర్వా -అందణునుు విజయిష్యుసి- జయింపంగలవో్యోతత్. 
( అధ్యాహృతము) - అట్టి గుహ్యం . రహన్యమును; సనాతనం _ అ 

నాదియును పుణ్యం - పషితీమును సర్వశతు)వినాశనం _ సమనృశ 
తువుల నశింపంజేయునదియుు జయావహం _ జయముగలిగించునది 

యు; నిత్యం జ నాశము లేనిడియు; అక్షయ్యం - నాశము లేనిఫలము ల 

దియ్సు పరమం - అధికమయినదియు; శివం - మంగ౫గళక మున్ను సర్వ 

మంగ ళమాంగళ్యం - సమస్తృమంగళములకును మంగళమును; సర్వపా 

పపిణాశనం - సమస్తపాపములను నశింపంజేయునదియ్యు చింతా శోక 
పోశమనం - మనస్ఫునంవలిదుఃఖమును దేహపీడ బోంగొట్టునదియు; ఆ 

ుులం బోంగొటునదియున్ను ఆయురంధకాొనం _ ఆయ.స్సునువుది 

క. నోల ఇసక ఉత,మం య సద్ధమునన, ares ల 

దిక్య హృదయ సంబంధియయిన, సూర్యమండలాంత ర్యామియయినపు 
రుషుండు ఆదిత్య హ్నదయ, శబ్దము చేత జెప్పంబడుచున్నా డ్కుయలది ల్యే, 
తిష్ట౯క్యా యఆవత్యమంత రోయమయత్సి అంతరాది త్యేమనసాచరంతం, 
యవఏపోంత రాద్ త్యేహిరణ్మయః పురుపోదృశ్య తే, ఇ త్యాదిళ్ళుతులచేం 

జెప్పంబడిన అంత రా దిశ్యవిద్య చేను పాసింపంబడునట్రి పరమ్లాత్మయయిన 



ఆంధ)టీ కా తాత్సగ్యవిశేపార్థసహితము, 3 
'పరమపురుషుండు ఆదిత్యహృదయశబ్దవాచ్యుండు, అతనినంబంధమయిన 

దమట: లేక, అదిత్యాంతి ర్యామి యయినపురుషుండు, లర మ్యాన్ , 

అనుశబ్దము చేత? జెప్పయబడున్సు అదిశ్యేహృ దంఅయతి _ అదిత్యహృ తు 
లా ణి 

నుబొరదునది 'కాఫ్తున, ఆదితహృదయ మనిస్తో)శగమునకు వేరుగ లిగిన 

ద్, అఆదిన్యహృదయమను పేరుగల; దఘ౦ _ సోత)మును; యి జ 

పినుము, 

రామా! రామా! మహాబ హుడా! నాయనా! సీనేస్తోత)ము జ 

వీంచినచోన మస , శత్ఫువులను యుద్ధంబున జయింపగలవో అట్టిపరమ 

త తాత ను వుం లం రుత. 2) 

వితంబునుసమస, నతు /వులనశింపం జేయునదియుజయప /దంబునునిత్యం 

బునులఅ క్షయమైనఫలముగబదియు పరమవుంగళ ప్రదంబునుస ముస మం 

గళంబులకునుమంగళంబును. సమస పాపనాశనంబునుఅధివ్యాధిహరం 

'బునుఆయుర్వృద్ధికరంబును 'సర్వసోతొంబుం లోను ఉన. ఎనుంబునగుపరి 

బివ్మాపితిపాదేకమయిన త ఆ నీకుప ఖే 

శ్రీంశెదనువినుము. అని, ఆాత్పర్యము 
రణ్మిమంకం సముద్యంతం చేవానురనమస్మతమ్ | పూజయ 

స్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనెశ్యరమ్! 

టీక॥ త్యం(అధ్యాహృతము) - నీవు రన్మివ ౧తం. పిశస్త ములయి 
న కిరణములుగలవాండున్సు లేక, రశ్మిమంతం _ అంతరంగభక్కులుగ 

లపాండున్ను వారల చేనుపాసింపంబడువాండుననుట; సముద్యంతం _ చ 

క్కలానుదయించుచున్న వా డును; 'దేవాసురనమస్కృతం - దేవతల 

చేతను అసుకుల చేతను సహ ౦పంబడినవొండున్సు వివ స్వంతం _ తన్న 

తేజస్సుచే నితరములయొక్క_ లేజస్పులను ఆచ్చాదించువాండన్వు భా 
స్క_రం _ కాంతులం జేయువాండున్ను సూరుగ్గండు చందు9ండు అగ్ని మొ. 

దలగు వానికీనిగాంతియొసంగువాండుననుట, అగు; భువనేశ్వరం జ్ 

న యొక p,- నాథుని, సమస్త లోకము .నియమించునట్టిన ర్వేశ్వరు. 

స్రీ పూజయస్వా - పూజింపుము, ఈసిత9ము'చేనారాధింపుమను ట. 

సీపు, స్తువర్షవష్ట్రండ కగుటచే బ్రిశస్త కిరణములుగలవాండును' (అంక 
తీంగభకు లవ నువాసింపణుడువాండున్సు) ఉదయమును, . భాంద్పుచున్న. 

బొందును 'జేవోసురులచే నమస్కతుండును బ్రతర వే లేడస్సుల నన్నింటిని 

« 



శ 

త్ర ఆంధిటీకా తాత్స ర్యవి శే పార్థ సహితము, 

ఇది నించునట్టమహో 'తేజస్పుగలవాండును, చంద్ర)సూర్య ప్రభృతులకు 

నుకేజమునొనంగువాయునగు నమన లో కనియామకునింబర మాత్మను ఇ 
. మ్మువ హాస్తోతంమువే సహ అని, తాత్పర్యము, 

సర్వ ేవాత్మకో హ్యేష శేజస్వీరశ్శభావనః | ఏవ జేవాసుర 

నగణాళా లోకాF౯ా పాతి: భసిఖిః | 2 

టీక! ఏషః _ ఈసూర్యమండ wal = నర్వ'దేవా 

తకః _ సమస్త దేవతలకు ఆక్మభూతుండు, లేజన్వీ | అధికమయిన తే 
జన్సుగలవాండు, రన్మిఫావనః - కిరణములశోత (లోకములను) కలిగిం 

చువా(డు "లేక, అంతరంగభక్కులను ముకు లుగా జేయువాండు, ఏషః 

= ఈతండు; దేవాసురగణా౯ _ "దేవాసుర సమూహములను; లో కాకా 

' = లోకములను గభని ఛిః - కిరణములచేత; పాతి_ రశ్రించుచున్నా (డు 

పత ంంలాం రర యగు నీపురుషుండు, నమస, దేవతలకు నాత శ 

'భూతుండు, తన తేజస్సుచే సమస ._ లేజస్సులనుదిర స్క_రించువాండు; కిర 
ణఅంబుల సమ స్పలోక ౦బుబకు ఉత్పతి ని తిసంహారంబులు చేయ వాండు 

(భకు లకుమోాక్షుంబ-నొసంగువాడ్సు ఈతండ్కె కిర ణంబుచేనర్షాదులు 

గల్గించి బేవాసురపుభృతి నమన్నలోకంబులనురవ్షీంచును, అసి? తా 

త్సర్యము, 

య విష్ణుశ్చ నిన సృ్క-౦దః ప్ర 

జాపతిః ! మే హీందో ధనదః కాలో య 

మ సోమో వ్యాపొరపతిః। : ౮ 
టీక॥ వవ ఈలే(డు; బహ్మాచ _ చతుర్ముఖుండున్ను విష్ణుశ్చం 

విష్ణువును _ శినః _ శివుండును స్క్మా_౦దః _ కుమార సా్యామియు; ప్రజా 

నతిః ష్ణ తోమ్మిదిపుజాపతులును; మహేందిః - జే చేందొంండును; ధన 
దః _-కుబేరుండున్వు కాలః - మృత్యువును; యమః _ యముండును, 

సోమః, - చందుు(డును (“హి అనునదిపాదపూరి ణార్జము); అపాంపతిః. 

వరుణుండును, 

ఈతంజే, సమస్త దేవతలును శరీరముగాంగలవాండు; ఇతేండ్మె బ్రహ్మణ 

తందె విష్ణుపు, బృతందేశిపుంగు, ఇతండేకునూరుండ్పు ఇతంజేనవపపాపే 

తులును, "ఇతరం డదేవేంద్యుండును, ఇతడే డెకుబేరుందును , క9తేందేమృత్యు 

న్కు ఇతంచెయముయు ఇలేండె చందుగడు; ఇతండె నరుణుండు: అన 



ఆంధిటీకాతాగ్న ర్యవి కేపార్గన నహీతముూ న్స్ 

తాక సర్గము. 

విశేషార్ధము.....పూర్వళ్లోకమునందు సర్వ దేవాత్మకత్వము చెస్పబడిన 

ద్శి అదియిపుడు ప “యపహోాంతరాది ల్యేహిరణ్మ 

'యః 'పురుపోద్న పశ్య తే (సూర్యునియందులోప పలహిరణ్మయుండయిన యే 

యీపురుషుండు మూడంబడుచున్నాండో) అని sess (బరమ 

యోాగులచేం జూడంబడువాండు గాం సక క ంజేస్కీ స వరి వాచ 

గొ మయిన ఏ ఏత చృబ్బముభేనిక్రేకము చేయ ఏ డి 

నది ఏవః _ ఈతడు బహ్మాచ _. చతుర్భుఖశరీ రుండు, చతుర్ముఖాంత 
'ర్యామియూతండ డనుట్క ఇట్లు ముందును జెలియునది. వ్స్లుశ్చ్ప జ సిమ్మువు 

సు; శివః _ న్గిసుండును; స్కందః జ్జ 'స్కందికాగతిశోషణయోః,, తప్ 

భాతువున(బుట్రిన ది, శతు)పులను శోషిల్లంజేయువాండనుట. పీజాపతి.. 

ప్రజాపతిశ్చరతిగ శృేఅంతః (గర్భమునందుల*పలంబజావతీవిహారించును 
"అను శుఎతియందుం జెప్పంబడిన పుజాపతిస్వరూపుండనుట, మహేందిం . 
మహో బఇంద99) స్వరాపమునందును ఐశ్వర్యమునందును అవధిలేనివా 

డు ధనదః - అన్నా దోవసుధ్గః, అనిశ్ఫుతియందు: జస బడిన కారమున 

సమస స ఫలములనొనంగువా(డనుట, కాలః - Ws హోరము శేయువా 

డు, కాలాయమహాగాసాయవై. నమః, , అనిశ్లు తియందున్నుు అతాచ 

రాచరగవాణాత్ ,, అసి శార్రకమి మాంసో నూతరిమునరిదుంశప్పపు 

డిన కాలమూపుడు, .అనాద్ర్భగచా౯ కాలక్స, అనిపరాశరమహపి.౯ వే మెంజె 

ప్పంబడినద్యి యమః నిక్సీంచువాండ్కు పాపుల శిశ్చించువాండనుట. సో 

మః - (అమృతం) సూతే అమృతతమనంగామోత్షముదాని నొసంగు 
వాడు, అపాంపతిః _ జవను నాధుడు *అపోనారాఇతివో? /కాఆ 

పోవై నరసూనవ% తాయదస్యాయనం వక్షం లేన నారాయణస్స శ్ర 3 
త 9 (దలములు క చెప్పంబడినవి; పలయనంగా జలములు న 

రునివలనం జు ట్రినవి ( ఆజలములుఈయనకు పూర్వము స్థానమయ్యెంగా 

పున . ఈకండు నారాయణుండనంబ డెను) అనియు ౮ అపఏవననర్థా 

డా, (మొడటజలము నెస్ఫజియిం చెన్సు ఆపు లన్మ.మొడ 

టజలమును నృజి యించియం౦దు నివసించినట్లి నారాయణ మ్హావూంకనుట 

* =. పితరో. వనవ స్పాధ్యాహ్యశ్వినెమరు 

తోమకః | వాయుర్వహ్మ్నికపజా పాణ 



ఈశ 

2. ఆంధిటీ కాళాత, గ్నవిశ్తే పూర సహితము, ధ్ర వ 
ర ప భాకరః బుతు వ | o | 

“4 బుతు అ ఇతిమ పొశ్వర తీర్థ పాఠ 8 

టీక ॥ ర ఈతండ్కు పితరః _ అగ్ని పూ 

"త్తాదిపిక దేవతలు. వసవః. ప వసువులు, నాధ్యాః న సాధ్యులు(హి 

స అనుసది టి ఫి అక్వినా _ అశ్వినీ “డేవతలు. మురుగ ౬ 

ఆవహాదివాయుఫులు, మనుః - మనువు వాయుః _ భూలోకముగందలి 

వాయువు,వహ్నః _ అన్ని, (పృుజాపాణణ జనులయొక్ - ప్రాణము, బు 

తుకరా - బుతువులను జేయునట్టి (ప్కృఖాకరః _ సూర్యు (డు. మహే 

శ్వరతీర్థ పక్షమునందు, బుతుః _ అందతీ చేతను బొందంబడున ట్రివాయడ 

కరా - చేయువాడు. 

ఈశ జెపితృ చేనలు, ఇతంజెఅష్ట్రవసువులు, ఇకండెసాధ్యులు, ఇతండెయన్విన 
'బేవతలు,ఇతిడెమరుత్తులు ,9త చెనునుస్తుఇత జెవాయువుళ్తతజెయన్ని ఇ 
జ వసం తాదిబుతువులకు.గార ణమయిన సనూళ్యుంకు(సమస్త భకులేతన 

బూఎదంబకువాండ్కు సమస్త కా ర్యచులకును బ్రే రకుండు , సూర్యుండు)అని 

న వ 
వి శేషార్థము....వఠరనిళ్ళ చేవతలు,వత రులయొక్క.యునంత ర్యా 

మియయిన వాంయనుట, వసవః _ 6) య ) ప్వుడునుండు వార లు 

ధ్రునోదర సళాసోమఅవోవై శ్యానరోనిలక ప పృత్యూషశ్నపృభావశ్చ: 

సనోష్టో ప వృకీరి తాః సలు, వుండుడీరుడుసోము[షు ఆపుడు వె టై శ్వోనరుండు 

అ ప్రత్యూషుండ పశాపుండు అసి వసువులు ఎనమండు గా 

జెప్పంబడింనారు), లేక్క ౮ అగ్నిశృషృథివిచ ప రితుంచ ఆది 

త్యశ్చ చ్యాశ్చ చంద్రవమూాళశ్చ నతు ట్రాణిచ ఏ తేనై వసవళ్ళ అనుశ్లుతివ 

లన అగ్ని ప్రభృతులు అష్టవనువ్రము. సాథ్యాః = (సిద్ది ేహామన్లి- ) సి 
ద్ధిగలవారలు 66 మనుర్క్రం త, త్ర క్ త సట ల త వి త్రి 

ర్రయానయ శే ERE: వాంఫోనొరాటోణన థో = ప్రృభవొథ & పధు'కై 
ధ్యాద్వాధశ జడ్జి శే (మనువుముత్రు డు. ప్రాణుడో న. స్య 

వంతుండు విత్తి జయుండు se వహాంసుండు నారాయణుండు వ ప్రభో 

వుండు విధుఫుఅని పర డెండుగుకుసాధ్యులు జన్మీ౦చికి; అశ్వినా “ ఆ 

దుగుణ్జముయొక్క.. రూపను దాల్చిన సూర్య భారయగు. సంజ్ఞా బేఏకిని 



ఆంధిటీకా త్వా ద్యాపిశే పార్థ సహితము క ౭ 

మగగుజ్డు మురెముక [(- రూపున్ ందిన, సూర్యు నకును బుట్టిన వారలు, మరు. 

తః _ వాయుపురాణమునందుం జెప్పబడిన శుక్ల జ్యోతిరాదులు నలుబది 

తొమ్మండుగురు మనుః మననము సేయ నొండ్కు నాన్యోతోని “మంత్తా,(9 
తనికన్న నితయండుమననము సేయువాండు లేడు) అని శు తిస్ఫప్టి కిబూర్య 

ము ప్రపంచవిషయకి మననముగ లవాండనుట, వాయుః _ (వాత) సమ 

సృమునువాననగలదిగా6జేయువా6డు,వహ్ ర్న 

వి వాతి ( హ.వ్య SO} = 5 వతే లహవిస్స్పునుగొని బో 

వువాండ్సు లేక్ హుతమయిన హవిస్సును వహించువాండు, గహీం 
చు వాండనుట “ఇపాఫూర  ౦బహుధాజాతం జాయమాగం విశ్వంభి 

భోర్కిభననస్య నాధభిః తడేవాగ్ని_స్పద్వాయు స్పత్ఫూర్య స్పదుచంద)మా 

(పదిభువనమున కునానిభూత మయి ఫ్ర ట్రినదియు పుట్టుచున్న దియున గుస మా? 

స్మృమమిున యిష్టాపూర మునుభరించుచున్నదో, అడియేయగ్ని, అది 
యేవాయువు, అదియేసూర్యుండు, అదియేచందు)ండు) . అనిశ్సుతి పి 
జాపా)ణః జ ప్యాజలకు( బాణ హేతువు, కో హ్యావాన్యాత్- కప్పా): 

ణ్యాత్ , యదేషఆకాశ ఆనందోన స్యాత్  (ఆనందరూపమయిన ఆ కా. 
శములఅనంగా బోహ్మములేనియెడ్క ఎవడుషోణము గలవాండగును నాఆ 
pA శుతి.బుతుః జ్ర (అర్య తేపొందంబడువాండు, తెలియయబడ వాడు. 

బుతుస్సు, దర్శన కొల అనినవహాసినామస్తోతము కర్తా _ చేయు. 
వాండు, సమస్త భూతంబులయందును అంత ఫ్రవిప్టుండై. సమస్తకర్మల 

'కును 'బ్యేరకుండు “ధి యో యోనఃపు-వోదయాత్. 6 ఎవ్వ(డుమాబుద్దు 

లం బ్యకించునో) అనిశ్ఫుతి, వుణలియు “అంత ఃపవిషంకర్తార మేతం, 

అథం థాన్ రథ యోగాన్ పథ స్పృదళత్నే సహికర్తాసర్వకర్శాా. (లోప 
లంబివేశించిన కర్తయగునితనీ, మజియురధంబులను రథములతోం 
గాాడినమార్ల ములను సృజించును అతృడుగదచా!కర,, సమ. స్తకర్శము" 

లుగలవాంు.) అనుభ్ర)తులునుబ)మాణములుపు భాక ర ంస్ఫభ"ంకరోత్కి 

“వెలుతురులనంగాజానమును జేయువాడు జ్ఞానమున్గొ సంగువాండనుట, 

“నేషూంసతత యుకానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, దదామిపద్ధియోకా- 

గంతం యేనమాముపయాంతి కే (అట్లు. ఎల్లప్పుడును యోగము నవ. 
లంవించ్చి ప్రీతితోనన్ను భజించువారలకు, దేనచే వారలునన్ను (౯బాండ 

గిలర్చో అట్టి జాన యూగమును నేనొసంగుదును) అని భగవదీతలుం 
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అం సాం పారా 

ఆదిత్య స్పవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభనిమాక౯ొ! సుప 

వక సృపనో భాను క్రిరణ్య రేతాదివాకరః ॥ ౧౦|| “సువణకా సదృశో 

భానుః. ఇతి పొఠాంకరమ్. * 

టీక॥ త్వది _ (ఇచటం బభమాంక శబ్బములకుం బతిశబ్దమునకు 
ను కకం అనియధ్యాహారము) నీవు అది త్యః _ అడితియొక్క_పు 

త్రుడవ్యు లేక, అదితియన(గా అఖండితమయిన భూమి దానికినాథు 

(డవు. లేక్క నర్వం అదత్తే _ అన్నిటిని గిహించువాండవ్వు యస్మా 
తృర్వమాదత్తేత స్మాదాదిత్య (ఎందువలన అన్నిటిని గహించుచు 

న్నాండొ అందువలన ఆదిత్యుడు) అనిశ్ఫుతి, భామియందలిసమస రస 

మును గహించువా(డనుట్క, లేక, జీవరూపంబున సమస, విషయంబుల 
భుజించువాండవనుట. నవిళా - (జగత్ సూతే, జగత్తునుగలిగించువా 
డవు. సూర్యః - సువతీ (జనాన్ కరణ జనులను కర్మయందుంబే)రి0చు 
వాడవు ధియో యోనః పీవోగయాత్ 6 అనిశ్రుతి, ఖగః. ఫేగచ 9 

లె ఆకాశమునందిరుగువాండవు, లేక్ ఖంగచ్చుతి దహరాకాశము 

నుబాందిన వాడవు, ఉపానకుల చేదహా రా కాశమున. జూడంబడువాండవ 
నుట, పూషా - పుస్తాతి, జగత్తునుబోపించువాండపు, స్టీతిక ర, వనుట. 

గభాసి మూకా; పశ_స్పములయిన కిరణాములుగలవా(డపు లేక గధ 

సి యనగా సర్భచ్యాపినియగులక్షీ a అదిగలవాండపస్తు లకీ శ్రవంతుండ 

డవనుట* “య థాస ర్వగతోవిష్షు స్త ధే వేయంద్విజోత మో (బొహ్మ 
ణో'త్తముండా ! ఎట్లు విష్ణు. సరమును బాందినవాండో అక ఈల 

మీయు సర్వమును వ్యాపించియుండును.) అని పరాశరమహక్షి చేంజ్నె 

పొటుడినదిసుపరః = మంచిపణకాములు అనగా తెక్కలు గలవాండ 



' ఆంధ టీకా తాత్స్యవిశేపా సహితము, దా 

వ్ర REE తర SC 

ద్రజుసు పరులు కూూడనుండువారలును స్నే హితులునుు) అనిశ్షుశి, (జీవా 

త్మ పరాత్మలను నిశ్రేశించుచున్న ది, తిపనః _ తపింపం  జేయువాండవు 

పాఠాంతరపక్షు మునందు సువణక్రాసద్సశః _ బంగారముతో సమానుం 
డవు. “ హీరణ్యశ్ళ్మళుర్చి రణ్య కేశ ఆపుణఖాత్సర్వఏ వసువర్షః 3, (బం 
గారుమో సములు గలవాడును బంగారు 'వెంయ్రకలుగలవాడును గోళ్లు 

మొదలుకొని సమస శరీరమును సువర్ల వర్లమ్యు అనిశు)కి. భానుః _ [ప 
కాశించు వాకు. Mh - బంగారువికారనుయిన య 

గలవాడవు "కారణమయిన 'రేతస్సుహి రణ్భయమనుట కార్యము హొ బార 

ణృయమని జె తెలుపుట కొ అక Su (బప శ్రంజడమునుసృృజిం 

స నాయ ననుటి (6 అపపవననర్హాదాతాసు పర్యమపాసృృజత్ , న్దం 

డమ్మభ వ శమం సహ సోంశుసమ భు (మొదట జలములనేస సిం 

చను, అందు వీర్యమునుం వను, అడిసూర్య సమాన మయిన కాంతిగల 

హేమనికారమయిన యండమమ్యె.)అనిమనుస్ఫృతి, దివాకరః. గటి 
నిచేయువాంజవ్వు; లేక , దివాద్యుతింకరోతి, వెలుతురును జేయు వావ 

అజ్ఞానమునులోంగొట్టి జ్ఞ జానము నొసంగువాయపసనుటట తెపాంసతశయు 

కానాం భజ శాం పీతిపూర్వకమ, క దావా తతత యన నూముప 

యాంతి శే, అనిభగనద్దీతలు. 

హరిదశ్వె స్పహాసోగ్ని న్సస్టనపిగ్మరీచి 

నూకా ! తిమిరోన నృఖన శం స, కష్టా 

సారాంశ అంభువూాక౯ ॥ 

ఓక | త్వం (అ ధ్యాహృతిము) = సీన్లు; వారి దశ్విః - ఆకు చ్చు 

లిప్త న్న్నల గుళ్జుములుగ లవాం సవ; లేక హెరిత్ _ హారతి (మనబ మ 

నోవారమయిన, అశ్వః షై వ వృపుభ గరుడా 'చి మ 

నోహర వాహనములు న స హాసారిః i పేయి 

కిరణములు గలవా(-పవు; లేక ఆర్బ్య చేఇతిఅర్చి? er ప. వెంబూపె 

నీయవుయిన మంగళ గుణము పప్పంబడునున్నిద్మి వే ముమంగి శిగుణము 

అుగలవాళి పప,  లెక్క_.కుమోాణిన వ. గెలవాంపవముట, 

సన ఇసనవకి. స యను గుజిముగల నావు (6 పఏథోఅనో సనహెతి న స్ప 
జాతి 

నాను, ( రీగుం/ంము సం యను క మం న మ జ అ య వ ర జ సతి, 
రు! మహద్ ర లో 

నొ 



౧౦ ఆంధ్బటీ కా తాత్స ర్యవిశే పార్ధసహితవా 

సప పృయనుగుటజ్జముగల యాదిత్యున కంఠ ర్యామిననుట, మరీచిమా౭౯ = 

పిశస్త టి ఎటు మి)యం లేశ తవ *ఆనేన _ దీనిచే హ్ 

వులుచత్తురు, అని మరీచియన గచకిము, అదిగలబాండవనుట, చ 

క9ిముఇత రాయ థోప పలక్ష కము, శంఖుచ చకగదా? రుండ వనుట. తిబురో 

నృథనః - చీకటిని బోంగొట్టునా (డను లేక్క తిమిగమనగా జానోళ్న త్స 

త్ పతిబంధకమయిన దోషము, చాని బోంగొట్టువాయవు, జ్ఞానము గ 

లిరముహ కరస నంభుః - శంభ వత్యస్మా పర. 

డవు- త్వష్టా - త్వత్షలి, సమస నామరూషముల నుసంహరించు వాడవు 

మార్హాండః _ మృ కేఅండేజాత బ్రహ్మాండము నృూతము కాంగాబుట్టి 

నవాండవు, బంహ్మండము ప్రల యమునొందినపుడు మణుల నృజించు 

టకై యున్న వా(డవనుట, లేక మృత ౦అండంజీనయ తి, పబయమునొం 

దీన బ/హ్మోండమును మణలజీవింపలజేయ. వాండవ్లు; సృృజించువాండనవనూ 

ట. అంశునూకొ _ పిక్నస్ట కింణములుగలవాండవు, లేక అంశుశబ్దము 
అంశువ్యా _పఅనుధాతుపునంబుట్టిన ది,అంశువ నంగావ్యావి అదిగలవాండ 

వ్కుప్రప ౦చములోపల వెలుపలన౦ంత టనువ్యావించిన వాండవనుట, అంతర ఏ 

హిశ్చతత్పర్వం వ్యాప్యనారాయణ గ్గ్థిత ః ,) (దానినంతయ.,లోపలవలు 

పలనువ్యాపించి నారాయణుండున్నా ండ్సు అసిళుతి, 

హిరణ్యగర్భశి శి రస్తపనో భాస్కరో రవిః | 
అగ్ని గర్భోది లె పుత్త)శ్శంఖ న్నిశిరనాశనః ॥ ౧-౨ | 

ట్రేక ॥ త్యం (అధ్యాహృతము) ఐనను; హారణ్య గర్భః క అ. 

రువికార్వమెన అండము గర్భమందు గలవాడవు హిరణ సాయ బం 

హ్నాండమును సృజించినవాడవనుట్య “6 అప ఏవససర్హాదా తాసువర్య; 

మపాసృజత్ , తదండమభవదైమం సవహసాంశ్రునమపిభంి ఆనిమ 

నుస్మ్ర తి; లేక హిరణ్య, _ హీతమును రమణీయమునూఅ యిన గర్భః 

_ అంతఃకరణముగలనాండన్హు, భక్కు లకు వేలొసంగునదికావున రవము, 

శీయమయిన హృదయముగల నాడ డవనుట్క; లేక ,హారణ్య +, జీవనమూ' 

పాము ,గర్భః 8-5 డుపునటలనాండవు,శికిరః - చల్టనివాండవు,₹ ౪ తౌపష్యతెయతప్పు 

ల తాసములోగొట్టిసుఖముగల్లించు వాడవనుట, తపన; _తపింప జేయువాడ 

నుట,భక్కులయొ ర్ శ తువులకుసంతాషముగలుగ జేయు వాడవనుట,. భాస 



'అంధిటే కాతాత్చర్యవిశే పార్థ సహితము, ౧౧ 

రణ ప్రకాశముకేయు వాండవుసర్భవస్తువులనుజెలియుటకు కార ణభూతుడన 

నుట.రవి- కతి, శస్టించు వాడవు, వేదములను బహ్మ చేవునకుపదేశించినవా 
చవనుటు; యోోవె వేదాంశ్సపిహిణోతితసె శ“(ఎవండు ఆబ్రహ్మా దేవు 

చికొటుకు వేదములను పదేశించెనో) అనిశుితి; లేక, రూయతేత్తతిర వి. 
చేదముల చేత చెప్పంబడు వాడవు, "లేక, భకు లేక స్తుతింపం బడువాః 

డవు, అగ్ని గర్భః _పగటియం౦దు అగ్ని గర్య మందుల వాడవు ఆద్యం 

తంనాఆదిక్యే మన్ని రనునమారోహతి. (అన్ని ఉదయించుచున్న సూక్యు 

'సిపొందును) అనిశ్ఫుతి; లేక, అన్ని గర్భః - కాలాగ్ని రుదు). గర భి 

మందు గలవాంకవు; “నారాయణా దు)దో9జాయ టో నారాయణుని 

వలన గుదుియఫుట్టును) అనిళుతి, అదితేః _ అదితి దేవియొక్క_ పు శః 
_ కొడుకవ్కు లేక్క అదితిపుత్తుండవుగా నవతరించినవాంశననుట్క; లేళ్ళ 
అదిలేః _ అదితియొ క్క_ పుత్ర): _ పురుమషుండనకొడుకును అనగా నిం 

ద్ఫుసిరక్షించినవాంకవు, శంఖః - శామ్యుత్సి ప్రళయ కాలంబునసి రా్యా 

పారముగా భాంతుడవగువాయజవు; లేక శింఖేయన్యసః అ సుఖముహృ 

దయా కాశమంముగల వాడ న్ర ఎల్ల స్కృ డును ఆనందముగలవాంకననుట. 

కెనిరనాశన? - నుంచును బోంగొట్టువాండవు సూర్యమంకలాంత ర్వ 

శై ాయగుట చే సూర్యకిరణంబుల మంచునుభో(గొట్టువాశవనుట. 

వ్యూమనాథ సమా భేటీ బుగ్యజుస్పామపా 

రగః। ఘనవృష్టి రపాంమితో (0 వింధ్య వీథ్ సవం 

గమః |! ౧౩|| స 

వింధ్యవిథిః సృవంగమఃో ఇతి పాఠారాంతరన్ను 

ట్రే | త్యం(అధ్యాహృతము నీవు, వొ స్యామనాథః _ ఆకాశ 

నకు బృభుండవ్కు ఆ కాశమునందుండు వాండవనుట్ట లేక ఆకాశ 

మును సృశించిన వాయ వనుట, “ఆత్మన ఆకాశ స్పభూతఖః )అత్మనల 

న ఆకాశము పుట్టినది అని శతి, తమోభేడీ - చింకటినిబోంగొట్టువా 
డవు, లేక, రాహువును భేదంచువాండవు, గహణమున రాహువు చే 

మి)ంగబడి యతని భ్లేదించుకొని వెలువడువాండవ్పు అ ట్లిసూర్యు నియం 
త ర్యామివనుట్య; లేక భకులయొక్క..త మోగుణముసు బోంగొట్టువాండ 

వనుట్క బుగ్యజుస్పామపారగః _ బుగ్టదముు యజుర్వేదము సామవే 

దమ్ము అను వేదములయొక్క_ పారమును బొందినవాండవుః సమస్త వేడ 



౧౫౩ ఆంధటీ కాతాత్సర్యవిశే పార్థసహీతముః 

ములయొక్క_ పర్యవసానమవు, సమస్త "వేదముల చేతను జఇబవియంయగి 

సవాంపననుట్క-*౯నీరై శ్చ సరహ మేవ వెద్యః (నమన వేదములేత 

ను నేతే జెలీయ (దగిన వాండను) ఆనిశుతి; లేక బుగ్యో జాస్సామకోదము 

ల చేత అశాశము యొక్క. పారమునొందువాండను బుగి పూర్వా హా 

దినిదేవ ఈయ యజుగ్వే దేతిష్టతిమ ధ్యేలహ్నః, సామవేజేనాస్తమ 

యేమహీయళలే, వేడైరశూ న్య భి గేతిసూర్యః* (నూర్వూడు పొతః 
“కాలమున అశాగమునందు బుగేరదము చెంబొందంబడును, మధ్యాహ్న 

మునందు యజుర్వేదంబుననుండున్వు సాయంకాలమున౧దు సామవేద 
ముతోమహితుండగును.) అని శతి, ఘననృషస్టిః _ అధికమయినవ ర 
ముగలవాండప్వు; అధిక మయినవర్హ ము గురిపించువాంయననుట , “అగ్నా 

పొప్తాహుతిస్పమ్యు గాదిత్యముపతిస్ట తే, ఆదిత్యాజ్ఞాయ లేవృష్టి రమే. 
రన్న ంతేతఃన జా (అన్ని యందు వేల్యంబడన యాహాతిసూర్యునింబాం 

దును ,సూర్యునివలన వర్ష మువర్ష మువలన నన్న ము అన్నము వలనంబజలు 

గలుగుదుకు.) అని స్మృతి, లేక అధికవాయిన సర్వక రృఫలరూపమయిన 

నషలాముగలవా (డవు (.అహంహిసర్వయజ్ఞానాం భోక్తాచపిభశేవచ 
(నేనేగదాసమస యజ్ఞములకును భోక  నుబ్బభండను) అస్ఫృతి, ఫ 
లమతఉపపత్మేః (ఉపపత్సివలన ఈయీశ్వేరు నివలన నెక ర్మఫలముగలుగు 
నని సిద్రమగుచున్నది) అని 49 ఇారీర కమి మాంసాసూక౦ము, 1 అపాం 
మిత్ర; _ జలములకు న్నేహతుండన్పు జలములను వవీ.౯౦ంచువాండనను 

టీ "లేక, సముద్రజలంబులశ నించి యండువాండవనుట, వింధ్యవిథీ 

స్తనంగమః, వింధ్య పీథీ - వింధ్య పర్వతముయొక్క_నూర్లమునంద్కు అనం 

గా ఆ కాశమార్షమునంద్యు స్థవంగమః _ శీఘిముగాబోవువాండవు, 
"లేక, వింధ్య వీధి జ విధ్యఏథీవ లె దుర్చమమయిన సుషుమ్నా నూర్లమునం 

దు, స్వవంగమః - కీఘ)ముగాభకుు లనుబోవునట్టు చేయువా(డవు భ 
కులకు సుషుమ్నా మాగ్రమున మనోవాయుణారూాము గలిగి మోక్ష 

ముగలుగునట్లు అనుగ్రహము 'సేయునాండ ననుట, వ"ళాంతరపత్షువుం 

మ్య వింధ్య పె? - దవ ్శశాయన మందు) సింథ్యపర్వతిము మార్షముగాం 

గలనాండవు, లేక్, సుషువ్ను మార్గము గాంగలవాండవ్లు సుషుమ్నా 

వూ ర్రమును బూ౦వనవార లనినుష్న ' బొం౦ డద 

గలవా రనుటుషవ ౦ గ మ:ః:-శీఘ40ఏముగానడ చు. 



ఆంధ)టీ కా తాత ర్యవికేపార్గ సహిత మ ౧౨ 
వాయభ; లేక కీళు)ము గాం బొందించువాండవు, నమో స్ప కర్మఫలం 
బులనుతప్ప క యొనంగువాండననుట, 

ఆకపీ మంక్షలీ సు వింగళ స 

కవిర్యిశో్య్యమహో తే తెజారక్షస్పర్యభవా 'దృవః! ౧5 

ట్రీక॥ తం అధ్యాహృ తము) - స్ు, ఆతపీ _ ఎండగలవాడ వు; 

లేక అనమం ాల్ తసఅస్యఅసి, ఇ మిక్కి లియుత ప మ గాలాన 

ముగలవాండపు, యస్యజ్ఞాన మయంకత పః అనిశుతి. మండలీ _ గుం 

డ్రమెన ఆ కాగముగలవాంకవు; లేక మంక్య తే అనేనేతిమండలం, అ 

నంగాభూపణము, అదిక లవాండఫృ, కెస్తుభి'డిభూషణములుగల వాడ 
వనుట, మృత్యుః క గత్ఫులజంపువాడమవు. పింగళః _ ఉదయకాల 

మందు గోరోజనఫువ నె న్నెగలవాండవు; లేక్క వింగతి _ కలియ వాండ్షవ్యు, 

నర్వవ్వాపకుండవనుట, సర్వ తాపనః _ (మధ్యాహ్న మునంద) సమస్త 

మును తపింపం జేయువాండవ్లు లేక్క వకకాలమునం దే సమ_స్తబ్రహ్మం 

డమును సంహగరించువాంజవు, కపిః _ పండితుం్షవు, వ్యాకరణము మొ 

దలయిన సమ _స్టశ్యా సృములను క న లేక 

సర్విజ్ఞుండవనుట, “యస్సర్వజ స్సర్వనిత్ 5 అని శతి, విశ్వః _ శన 
'సమును నిర్వహించువాందవు; "లేక, సమ స్తమును కరీరముగాలల 

వాడవు, ఒవిశ్ళమే వేదం పురుష? అని శి. మహా లేజూ; - అధిగ 

ములె నకాంతులుగలవాండవు; లేక్క అధికమెనయితరుల జయించుసా 

మర్థ్యముగల వాడవు, రక భకులయందను రాగము గలవాండవు, 

సర్వభవోద్భనః - నమ_స్పమ్ములన కార్యములకు కారణభూతుడవు, లేక 

అందణ్ యొక్కయు సంసారమునకు కారణభూతుంఉవు,. 

న స మం లే 

జసామపి తేజన్వీ క న్నమోస్తు తే॥౧౫ || 

ట్రీక॥ త్యం (ఆధ్యాహృ తము) క నివు; నతుత)గ హా తారాణాం 

అశ్విన్యాది నక్షత్ళములకు గిహములకు సాధారణ న క్షత ౧ములకును, 

అధిపః _ నాధుండవ్వు నక్షతే)/గ)హములయందును అంక ర్యామి య 
యినవాండవనుట, విశ భాననః - పృజంచమునునిలుపు వాపు, “చా 

స్పచందాక్క. నక్షుతంఖందికో భూర్మహోోదధిః వాసు దేవన్యవీ 

"థృణ వళ్ళ తాని మహాత్మనః (న్యర్వమ్ము చందోనూవ్య నత్త, క) ములతో 



౧ ఆంధిటీకా తాన ర్యవిశేపార్టసహితముః 

గూడిన ఆకాశము దిశలు, భూమి 

డగు వాను బేవుని ఏర్యమువేత నె నిలిచియున్న వి) అనిమహాభా రతము, 
"లేజసామవీ _ 'లేజస్పులకులహాడ; లేజన్వీ జేక్ 'లేజస్పుగలవాండపు 

సమస , లేజస్సులను అణంచివేయనట్టి మహా లేజస్సుగలవాండననుట, 

3 

ఫి 

సముద్రము నన్ని యణామవోత్నుం 

కళలే. 

చ్యాద శాగ్శ౯ | పండెంకుమూగ్శులుగలవాండా! ఇందోంధా తాభగ; 

పూ పామత్ిథవరుణళోర్యమా. ఆక్బగ్వివస్యాకా త్వషాచ సవితావిన్షు 
- వ 2) Eo 

చేవచ (ఇందుకు ధాత భగుయ పూమండు మితు)ండు వరుణుంయ్ష ఆ 

న్ు అగ్నిన్సు వల మ త్వ సప వమ్షువు) ఆని డ్యాన 

శాదిత్యులు. ఈ ద్యాద శాదిత్యుల ఆ స అంతర్యామి యయియ ౦ 
శ శి = భభ జా అం (. నే జ్ సార a సే 

దునాండో అనుట, తస్మై (అధ్యాహృత మ) ప అటి; షు గర్ల్ అక్కున 

మః _ నమస్కారము, అస్సు - అగుగాక. నీవుఇట్టివి శేషణములుగ ల 
బాడవ, ఇట్రిసమస్త క భ్యాణ గుణములుగల  నిశకనమస్కాారము. 

జేసెదననుట. 

నమఃపూర్వాయ గరయ పన్సిమే నిర గో నమః! 

జ్యో తిర్లణానాంపత యేదినా ధిపత యేన వగ ము" 

టీక॥ పూ రాషయ జ తూర్పు దిశ నుండున టై నిరియీ వ్ పర్వ్శేమ 

యిన, తూర్పుకొండ యందున్న దనుట్క లేక తూర్చుకొండయంపంత 
జన్ ష్ లు . YU గ 

ర్యామివెయన్న; ల₹(అధ్యాహృతము క్ ముందును) - న్్ అక ;న 

దుః - నమస్కార ము. పక్సిమే క పడమటిభాగమందు; నిరయ్ - పర్వ 

తమయిన్య పడమటికొండయందుండునట్రిదనుట్క లేక్క పడమటికొండ 

యొక్క. అంత ర్యామివయిన్య తే _ నీకొఅకుు నమః _ నమస్కారము 
జ్యోతిర్రణానాంపత యే _ జ్యాతిస్సమూహములయొక్క_. నాభుంశనయిన, 

౧ 

"లేక్, ముక్కులగు వారల సమూహములయొక్క నాథుండవైె న, ముక్కుల 

కంఘాిష్యస్థానమయిన్య తే - నీకొజుక్కునమః (అధ్యాహృతము) - నమ 
స్మా_రము, దినాథిపతయే _ పగటికిట)భుండవయిన్మ లేక్క పగటినిజే 
యుసట్టి నూర్యునియరిదుఅంక ర్యామినవై న; లే _ నీకొటకు; నమః - న 

ల యమ 2 3 

ముస్కా-రము, ల 

తూస్పకొంకపైనున్న సీకునమస్కారము; పడమటికొండ పెనున్న నీ 
కునమస్కా రము, (తూర్పు పడ మటికొండలయందు' అంత ర్యామివ న సి 

కునమస్కా_రమ్సు జ్యోతిర్లణములకు నాధ్ధుఃకనగు నీకు నమస్క్మా-ర ము 



ఆంధిటీ కా తాత్పర్య ప శేపార్ణనహీతము. ౧% 

(కృలగువోరలకు. బస్వస్థానమువగు నీకు నమ స్మా ర ము) దినము 
ను జేయ నట్టిసీకుననుస్కా_రము, ( నూర్యమండలాంత ర్యామివగు సీకు 

నమస్కా-రము ) ఆని తాక్సర్ణము. 

జయాయజయభ దాయ హార్య శ్యాయన మో 

నమః |! నమోనమ సృహసాంకో అదిత్యాయన 
'వోూనవుః || ౧౭ | 

టీక ॥ జయాయ - జయించు వాండ నగు అహతిహత మయిన ప 

రాక్ళమము గలవాండవనుట; "లేక, జయంతిఅనేన సద్భ క్రాన్సంనారం 

( భక్కులుఈతనిచే సంసారమును జయింతురు ) భక్కులనుసంసారమును 
జయించునట్లు చేయువాంశనగుు శే a( ' అధ్యాహృత.ము ) - 

నీకొరకు, నమః ( అధభ్యాహతము ) - నమస్కారము, జయభదా) 
య- జయము నుమంగళ మునుఇచ్చునట్లి; తే _ నీకొక, నమః _ నమ 
స్కారము, హర్యశ్యాయ _ ఆకుపచ్చ విగురీములుగల, ఆకుపచ్చనిగు 
రముళా సూ - క్క. అంత ర్యామ్మివె నయనుట,లేకహరి- మ 

నోహరవుయిన జ Ga జ వాహనముగల్క మనోహారమయిన౫రు 

డన్ఫపుఖాదివా హన ములుగలవాడ వనుట; ఇదియాదిత్య మండలాంత ర్వ 

రి పురుష .షం౮ 1 వావుటం జేన్ని యాదిత్య వాచక శబ్బ్దంబులు పలుమా 

అు ప్యూాగింపబడిన పి సోతమవుటవలనను , పునరుక్తము దోషము 
కాదా తే _ నీకొజకు, స మఃనమః - నమస్కారము, నమస్కా_రము,స 

హసాంశో- వేయికిర ణము? ఏగలనూర్యు నియంత ర్యామివై నవాండా లేక, 

మితి లేని తేజస్సుగల వాడా వేయి జీపులుగలవాడా!సమస్త జీవులునునీయొ 
క్కు అంశములనుట4 మమె వాంశోజీవలోకేజీవభూతః , ,(నాయొక్క_అంశ 
మెజీవలో కమందుజీవుండయినది. తే. నీకొజికు; నమోనమః - నమస్కా_ 
రము, ఆదిత్నాయ - సూర్యుండయిన్య సూర్యమండలంబునందు అంత 

ర్వతిణవైన్య లే _ నీకొఅకుు నమోనమః - నమస్కారము నమస్తా 
రము నమోనమః, అనికెండు మాతులుఆదరాతి్ శయమున ఈ 

జెప్పబడినదిం 

అప్బతిహతే మయిన పరాక్రమము గలవాడవగు నీకునముస్కాారము గా 

నించెదనుః..( భక్కులకునంసార జయంబునుగల్లించువాడ వై న నీకునమస్తా i 

వను వేసెదను ) జయంబును మంగళంబును ఒనంగువాడవై న సీకువం 



౧౬ ఆంధ్నిటీ కా తొత్పర్యవి శ పార్థిసహతము, 

గనముగావించెదను,  హరికనణ౯ మగుగుజ్రముగ లసూర్యూనియందు 

సంత ర్యామినైన నీకు. బృణతియొన న్చెదను ( మనోహరములగు గరుడ 
స్ఫృషభి'ద వాహనములుగల నీకు మొ) క్కెదను, ) వేయి కిరణంబులు 

గల సూర్యుని యందంత భ్యామి నై నవాడా! సీయంశములయిన సమ స్ప 

జీవులకు నాధారభూతుండా ) నీళుం బీణామంబుగావిం చదను, ఆదిత్య 

మండలంబున యోగుల చేజూడ( బడునట్టి నీక ఖివందన ము చేసెదను, అ 

సి తాత్పర్యము 

నమ ఉగ్రాయ పరాయ సారంగాయ 

నమోనమః | నమః ఒద్మప్పబోధాయ 

మారాండాయన మోనమః | ౧౮ | 

టీక ॥ ఉగాంయ _ ( ఉపాసకులు కానివా (రలకు ) భయంకర 

మయిన రూపముగల్య తే ( అధ్యాహృతము ) - నీకొజకు; నమః _ న 
మస్కా_రము, వీరాయ - పాొణినఃవివధంఈరయతి , పొణులను నా 

నా విఫముగాం జే)గించువాడ్నవె న; లే _ నీకొజుకు, నమః నమస్కార 
ము. సారంగాయ - సారంగ చ్చతి, కీఘముగానడచువాడై నృ ఆర్గని 

మిషంబునకు సూర్యుడు రెండు వేల యోాజనంబులుబోవునని పురాణ పనీ 

దమ్ము లేక, సారమును బాందువాడనై న, సారమునుగ)హించువాడ_వై 
నయనుటృ లేక, ప్రణవమును బొందువాడవై న పృతివపృణపాద్యూ(డ 

వై నయనుట, లేక, సారంగాయ _ హంసావతార రూపుడవెన, "లే 

నీకొజుకు, నమఃనమః _ నమస్కారము నమస్కా_రము, పద్మ సబోధా 

య - కమలనులను వికసింప జేయువాడ వై నృహృదయకమలమును విక 

సింపజేయువాండ-వె న; తే నీకొరకు, నమః _ నమస్కారము, మారాం 
డాయ _ మృ కేలండే జాతల్ళ బ్రహ్మాండము మృత మయిన ప్పుడు( మఅల 

సృజించుటకు) పుట్టిన వాడ వెన "తే _ నీకొజుకు, నమఃనమః _ నమస్కా_ 
రఘు నమస్కారము 

ఉపానకులు కానినారలకు భయంకరుడవయిన నీకునమస్కాార 

ము; సర్వపా్రాణులను తత ,త్సూ ర్వక ర్మానురూపంబుగా గర్భలయందు బే 
రించువాండవయిన నీకునమస్కారము, శీఘముగా సడచువా(డవయిన 
(సారమును[గహించువాండవయిన్మ ఓంకారపృతిపాద్యుడవయిన, హం 

సావతారరాహుక నయిన! వీకునముసా.. రము. కొమలయుంకు. విషవింసట 



ఆ వళ్య హృడయసో తము, ౧౭ 

'జేయువొడవయిన( భక్తులహృ దయకమలమునుస దావిక్ సింపజేయువాశ 
నయిన) నీకునమస్కా_రముు బ్రహ్మాండ ప్రళయము నొండినపుడుమ 
ఆల సృజించుట కై యున్న వాండవై న నీకునమస్కా_రముం అని 

తాత్సర్యము, 

Wp hide J శాయసూ ర్యా యాదిత్య 

వరక భాస్వతే సర్వభ మాయ రౌ దా్రాయవపు 

ప. 1౧౯ | 

టీక | బ ప్మేళానాచ్యు కే షస. జబ “హ్మ దేవునికిని వివునకును 

విష్ణువునకును నియామకుండవై న; తే _ సీకొజుక్కు నమః నమస్కార 
ప, సూర్యాయ _ పాణులను గర్భములంద 6 బ్ర ంచువా(డవెన; తే 

వీకొొటుక్కు నమః _ నమస్కా-రము, ఆదిక్యనర్చనే న్ సూర్యరూపమయి 

నకాంతి గలవాడ నెను లేక సూర్యమండలమందు. దేజోరూపుడ్న నె 
న్య తే - సీకు నమః _ నవుస్కారము, భాస్వతే - తేజస్సు N~లనా౭న 

నైన సమస్త ప దార్భముల యందును తేజస్సుకలిగించువాడ వెన; య 

నుట కే - 'సీకొరకుం నమః. న నమస్కారము, సర్యభమౌయ -సమ స్త 
మునుభశ్షీంచువా:డవయిన , సర్వమును సంపహారించువా! యల... 

నుట, తే - నీకొటక్కు నమః _ నమస్కారము, కావుననే ఆకాలమం 

దు, శాజా)య . భఛయంకరమయిన్న వ. _ శరీరవముయిన భయం 

కరమయిన్మ యాకారము గలవాండవనుట, _ నీకొరకు, నవముః. వు 

మస్కా_రము, 
గ 

బ్రహ్మవిస్లు న్షినులకును నియామకడ వయి పరబ్బహ్మృనాపుశ 

వయిన నీకున మస్కారమ్యు సమస ౨స):శులను అయ్యెక మ౯౦ంబులందు 

బ్ర౭ం దువాశవయిన సీకనమస్కా_రము; మ మంచులా 
రూపుడ; రయిన సీకున మస్క్మా-ర ము; సమస్త 'లేజన్పులకును గారి ణవముయి 

న మహో లేజస్పు గలవాంశనయిన నీకున మస్కా_రమ్బు; ప్రళయ కాలము 
న సమన — సంహారిం నవువాంకవయిన నీకున మస్కా_రము, అప్బుడు 

భయంకరమయిన యాకారముగలవాంవ వెన సీకన ముస్కా_ రము, అని 

తాత్పర్యము, 

తమోఘ్నూయ మ చమూ 
నాభ 

మి తెర్మ న స్ స్నో తాయ "డేవొయ న్ 



౧౮ ఆదిత్య హృ దయ సోత్గయు. 

పాంపతయేనమః ॥ 20 if 
టీక ॥ తవెరాఘ్నాయ _ చీకటిని బోంగొట్టువాయవయిన్న లేక అజ్ఞా 

నమును బోగొట్టువాడవయిన; ED నీకొజకు; నమ? నమస్కారము. 

హిమఘ్నాయ - - మంచునులోగొట్టువాడనయిన, లేక్ హిమమనగా శీ 

తము, ఇ్రదియుస్థమునకు నుపలక్ష్యకమ్ము లీళోన్ల మును బోగొట్టువాడవ 
యిన భక్తు లకుకీతోప్లాది ద్వందములనునోర్సు శకి. నొనంగఃవా(డ వయి 

నయనుట- తే నీకు, 'నమః - నమస్కారము. శతు)ఘ్నాయ _ఆశి“తూ 
లయొక్కో- శతూివులను వథించునాడవయిన్క లేక కత్ఫుభూతములయి. 
న యిందో/యములను వధించువాడవయిన; ఆక్చోతులకు, ఇందోయముూ 
లని గహించుశ కి నొసంగువాడవయిన యనుట తే _ నీకొబుకు, న 

మః _ నమస్కారము. అమితౌత్శన్ల - పరిచ్చిన్నము కాని స వాపము 

గలవాడవయిన్న దేశ కాలన స్తుక ఏలేతిివిధ ప పరిచ్చేదము లేనినాండ_వెన 

యనుట, లేక, 'అమిళమైనమహీమగపీవాండ వె నే; "తే సీకొజక్కు న 
'మః _ నహాస్కాంర ము, కృతఘ్నుఘ్నాయ - క! తఫ్ను లనువధిందు' వాం 

డవయిన ; “కృతోఘ్ము లన గా ద్రితరులుతవకు( గావిరాదిన యుపకాగమును 

మటచినవారలుు అట్టమహా పాపులను వధిందువాడ నై న్య ఇది యుప 

తణము ,పాపమునా చిరించినవారలనుశి శ్షించూనాడ వై ; నయనా టలే._ వ 

అకు నమః-నమస్కా_-5ము, దే వాయ-దీన్యత్కి సృష్టిస్థితి సన 
గడి ౦చూవాడ వైన లేక్ ,పికాశించూవాడవయిన్ సాయం కాశుకడవె 

యనుట, కే.సీకొపుకు, ;నమఃనమస్కా_రము, జ్యోతిషాం. చండి వ. న 
త తొొదికములయిన,; పకాశవస్తు వులకు పతయే: ॥ ప్రాభుడవయ్ని-చంద్ర 

సూర్యా దిజ్యోతిర్వ గములకును బ) కాశమునొసంగువాడ నై యనుట్య తే 

సీకొటికు నమః _ నమస్కారము. 

అంధ కారమునుబో? గొట్టువాండవయిన ( అజ్ఞానమును బో 

ట్రువాడవయిన ) నీకనమస్కొ_రమ్యూ భక్తులకు శీతో హ్లాదిద్వందముల 
సహించుసామన్థ్యము నొసరాసవాడవై న నీకునమస్కా_రము, ఆశి్రతు 
ల శతంంవులను వధించుకాడ వైన ( శతర్భవులైన యిరిద)యములను 

జయింమ శకి ని భక్తులకు బ,సాదిరమనూావ నైన ) నీకునచుస్కా..రమూ 

చేశ కాలవ స్తుక త్రతి విధ సరిశ్చేన శూన్యుడనైన (అపరిమితమహిమ్మ 



ఆదీత స్రప్ఫోదయ స్తోత )ముః లొ 

గలవానవాయిన ) నీకునమస్కా_రము నమస్తపాపులను, విశేషించి 
క్సతఘ్ను లను ,నిశ్నీంచువాడవయినీకునమస్తార ముసృష్టిస్థితిసంహారముల 

. చేగ్రిడించువాండవై న (న్వయంపికాశుండవై వెన) నీకు నమస్కారము; 
చందూసూర్యాది సమస్త జీశ్వేతిర్వర్లమునకును బ్రకాశము నొసంగుటచే 
నాథుండవెన సీకుసమస్కా_రము. ఆని, తాత్సర్యము 

తప్తచామిాకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మ జే న 

మస_మోఖభినిఘా య రుచయీ లోకసాక్రీ గే! 

టీక కు ఆ _ కాంచంయబడిన బంగారముయొ 

క్క. కాంతివంటి కాంతిగలనాండవైన, తే. నీకు నమః _ నిమస్కా 
రము వహ్న యే _ అగ్ని దాపుడవయిన, లేక, సమన లోకొములనువ 

క. వెన హరయీ (పాఠాంతరము) - పాపములను ' హరించు 
వాండవెన; తే _ నీక; నమః - నమస్కారము. విశ్యకర్కతే - జగత్తు 
కార్యముగాగలవాండవయిన) "లే _ నీకొజుకు నమః _ నమస్కారము, 

త మోభినిఘ్నాయ - అంధ కారమును పష న. లేక 

అజ్ఞానమును బోగొట్టువాండవయిన; త్తే సీకోజకు;నమః - నమ 

స్కారము, రుచయే _ ప్ర) కాశస్యరూపుండ నయిన; ఘృణయే (పాఠాం 

తరము) - పికాశస్వరూపుండవయిన; తే _ నీకొజకు;, నమః - నమ 
సారము. లోకసాక్షిణే _ జనులకుసాక్షి భూతుండవయిన, సమన స్త్ 

లకునులంత ర్యామినై వారువారుచేయు సమస సక ర్మలకును సాశీ భూతు 

డవయినయనుట్క తే _ నీకొటుక్కునమః - నమస్కారము, 
వే లిమిబంగారువ ంటిమేనుగలవాండ వై న నీకునమస్కారము; అ 

గ్నిరూపుండవై న (సమస్తలోకములకును ఆధారభూతుండ వై న) నీకు న 
మస్కారము, (పాఠాంకర పక్షమందు) సమస, పాపములను పహారించు 

వాడ వెన నీకు నమస్కారము అంధకారమును నశింపంజీయువాండ 

వై న(లఅజ్ఞానమును నశింపం జేయువాండ వె న) నీకు నమస్కారము; సమ 
స్తమునందును బి) కాశరూపుండ నై స(సర్యయంపు) కాశరూపుండ వయిన) నీ 

కు నమస్కారము లోకులు చేయు సమస్త కర్మములకు సాశ్స భూతుండ 

వ యిన నీకునమస్కా-రము, అన్మి తాత్సర్యము 
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భుః। పొయతల్యేష తపలే లహ వర్ష క్యేష గభాస్స్ ADU ౨_౨|| 

ట్రీక॥ ప్రభుః _ నమస్కమునకును నియామకుండై న్యఏపవై  -౪ 

-ఈనుహాపురుషుం డే భూతం _ జగత్తును నాశయతి _ నన్తింపం జేయు 

చున్నాండు, త చేవ _ ఆజగత్తునె; సృజతి = సృజించును, వపుః _- ఈత 

డు గభసిభిః _ కిరణముల చేత; పాయతి _ శోపిల (జేయును, తపతి _ 

తపింపంజేయును, నర్గతి _ నర్జించును, 

సర్వలోక నియామకుండయిన యీచబేవుండే, సమస్త ప్రపంచమునుప్రళ 

య కాలంబున సంహరించున్ము మజలనాప్రపంచమునె సృజించునుు ఈ 
తండె, కిరణముల చేందాపముగల్లించి శోషిల్లం జేయును వషంబునుం 
గురియించును. అని, తాత్పర్యము, 

వపు సుప్తేషు జాగరి, భూతేషు పరినిష్టితః। 
టీక! వహః _ ఇతండుభూ తేషు క పొణులుసుప్పేషు అ 

నిదురించియుండంగ్కా పరిసిష్థితేః _ అంతటను వ్యాపించిన 

వాడై; జాగతిక్లా - మేలుకొనియుండును, 

భూతంబులు నిద్రించియున్న పుకును, ఈతండు, 

ఆభూతంపులయన్ని టియం దునుఅంత ర్యామిక్యం బునవ్యాపించిన వాడై 

మేలుకొని ముండును. అసి, తౌత్సర్యము, + 

పన నాగ్ని హోత్సంచ ఫలంచై వాగ్ని హో 

తిశామ! ౨౩ ॥ ¥ 
టీక॥ వషవవ _ ఈకం౭డె; అన్న హోతి)ంచ ॥ అగ్ని హోత )మ 

ను కర్మమును, అన్ని హోతిశాం - అగ్ని హోత)ముగల వారలయొక్క, 
అగ్ని హోత్రము చేయువారలయొక్క_, ఫలందై వ _ ఫలమును, 

అగ్ని హోత)మును అగ్ని హోత )ముయొక్క-_ఫలమును ఈమహో 

పురుషుడే. అని, 'తాత్సర్యము. 

వేదాశ్చకకవృశ్సెవ క్రతూనాం ఫలమేవచ। 
టీక॥ ఏప.॥₹(అధ్యాహృతము) _ ఈతడు; వేదాశ్చ వేదములును 

కంశవశ్చ - యజ్ఞములును, కతూనాం- యజ్ఞములయొక్క- ఫల మేవచ 

పఫలమును. | 

ఇతండెనేదములు, ఇతంజెయజ్ఞముల్సు యజ్ఞముల శోబాందందగి 
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న ఫలమును ఇతంచె, అని, 'తౌత్సర్యము, 

యాని కృత్యాని లోశేవు సర్యపపు రవిఃప్రభిః॥ ఆరో! 

టీక! లోశేషు. లోకములయంద్య; కృత్యాని _ కార్య 
ములు యాని(సంగత్సి _ వవిగలవో తేషాం( అభ్యాహృతము) _ వా 
నికి సర్వః -సమగ్తాత్మకుండై న; ఏహః _ ఈ; రవిః - సూర్యనుండలాం 

తర్వతి కాయగు పురుషుడు, ప్రభుః - నియాంమరకుడు, 

మరియులోకంబున నే యేకర్మములు చేయబడుచున్న వో, వానికన్ని 
టికిని, స ర్యాత్మకుండయిన సూర్య మండలాంత ర్వతిణయగు నీహీరణ్య్ర 

య పురుషుండేనియావుకు(డును ఫలపిచాతయు, అని తాత్సర్యము, 

పీన మాసత్సు కృ చ్చ్సేషు కాం తా రేషు భయే 

మచ | కితజాయకా పురుషః కన్చిన్నా ననీదతిరా 
ఘవ ॥ 9౫ | 

టీక ॥ రాఘవ _ రాముడా! పురుషః _ పురుషుడు, కన్సిత్ జై 

ఒ కానోొకండై నను; ఆపత్పు - ఆపదలయందును క బ్భేషు కష్టము 

లయందును,; కాంతా శేవు. అడవులముందును; భయేమచ _ భయముల 

యందును ఏనం _ ఈయాదిక్యహృదయ సోతి)మును, క్రీతకాయక౯ా _ ప 
కింపుచున్న వాం; నాననీగతి _ దుఃఖంప బడు. 

రాముడా? ఇందువణా కశ మాద్యధి కారని యమము లేదా, ఎన 

డె నను ఆపదలుగలిగినపుడూగాని కష్టమువచ్చిన పుంయగాని అడవిమార్లం 

బులంగాని యితేర భయంబుగ లిన వుడు గాని యో యాదిత్య హృదయసో 

తనమును బకించినవో నతండు యాపదలంబాని నిర ఇృయుంగకో సుఖము 

నొందగలడు. ఆని, తాత్స రము. 

పూజయ స్వైమేకాగో? జేవ దేవం దగత్స 

తిము | ఏకత్రి )గుణితంజప్వా యు. దైవము ర 

యిహ్యని | | 

టీక ॥ త్వం ( అధ్యాహృతము ) - నీవు ; ఏకాగాః _ ఒకొటిశె 
న్లిన మనస్పుగలవాండ వె ; దేవచేనం _ ేనతలకును దేవుడును, జగ 

త్సతిం ప్రపంచమునకు నాభుండునగ్యు వనం _ ఈచేవుసి, పూూజయన 

- పూజింపుము. ఏతత్ _ ఈయాదిత్య ప దయమును. తిగుణితం - 
ముహ్మూజుగా, చ ఐ..చెలరచి యు ద్రోషు = పోగులంన్ఫా క్. 
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నీవు. మనసునిశ్సలముగానిలిపి, దేనతలకును చేవుండును దిగ 

న్నాథూందునగునీ దేవుని, యియ్యాదిత్య హృదయసోత)౧బునం ఒబూజింపు 

ము ఈయాదిత్య హృదయస్తోత' మును మూడుమాటులు జవింతు వేని 
యుద్దంబులరదు జయను నొ ంద(గలవు,అని తాత్సర్యము, 

అన్ని౯ శకే మహాబాహో రావణం తం 

వధిష్యుని I 

టీక ॥ మహాబాహో _ పెద చేతులుగల రాముడా?ి త్వం - నీవు 
అన్ని౯ _ఈ; శే - క్ష ణమునందు, రావణం - రావణుని, వధిష్యుని. 

వధింపగలవు, 

మహాభా హుండ వగు రాముడా! నీఏీయాదిక్య హృదయమును జ 

వింపుము, ఈతుణమున నె రానణునివధింపగలవు, అనియగోస్సు్యుండు రా 

ముసకుజెప్పెను. అని, తాత్సర్యము, 

ఏవముకాగ దా పస్య్యూ జగామచ యథా 

? 

గతమ్ ॥ _92 | 
ne wr, అ a కో న దాం far 

టీక || తథ జః అప్పుడు, అగస్యః స అగస్యమహ శ్ a౦ జూ 

అట్లు, ఉ క్యా _ పలికి యథాగతం _ వచ్చినట్లుగా, జగామచ _ 

పోయెను. 

అంక। నగస మహాప. కా ఇవ్విధంబునంబల్క్-, తావచ్చినదా 

కింబోయెను, అని తెత్సర్యము, 

పకచు న త్వా మహా తేజా నప్టశోోకో భవ 

తదా ! ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవఃప ప 

య'తాత్మ నాకా | 25 | 

 టీక॥ తదా - అప్పుడు మహాతేజాః _. అధికమయిన పరాక్ 
మముగల, "రాఘవః - రాముడు ; ఎకత్ _ దీని శ) తా a విని,నఫ్ఫ 

శ్లోక, --నశీంచిన దుఃఖముగలవాండు ; అభనత్ _ ఆమెను. సుఫీ సుప్రీత = 

మిక్కి-లియుసంతుస్టుండే , పయ తాత్శవా౯ -_ పరిశుద్ధమయిన మనస్సు 
గలవాండె ; మ - ధగించను ధ్యానము చే. సుననుట, 

అఘ్యడ్ము మ హో లేజుండగురాముండు, ఇమ్మ హా స్టోత)మునువీన్న 



ఆదిక్య హృదయ స్తోత్రము క 

యత, ఆదిత్యహృదయ ప ప్యాతిపాదు డగు దేవే దెపుని థ్యానిం స్కా? 

ని, :తాత్త ఎరశ్టీము, a 

అదిత్యం వేక్యజప్యాతు ప పరంహర్ష మచా 

ప వొక [త్ర రాచమ్యు నుచి ర్భూ త్వాధనురా 

దాయవీర్య వా౯ | ౨౯ || 3 

టీక ॥ MO అధీక' మయినసరా కముముగల రాముడు, ఆచ 

మ్య - చమనముచేని, శుచిః _ వ౭శుద్ధడు; ; భూత్వా -అయి ఆది 

pe సేత క - మాచి, లేక "సూర్య మ ౦ 
డలాంతర్య్యతి౯హేరణ్మయ పురుషు నీ భా ్యనించ్చి, తిః 

వమూడునోాజులు; జప్వాతు - జపించియ; ధనుః _ వింటిని ఆదాయ 

గహించి; పరర అధిక వుయిన హర్ధం జ సంతోవమును, అవా ప్త 

మూలా నె రడన్ను 

“౨... రాముండు ఆచమనమునేసి శుచియయి నూర్యుంజూచుచ (ఆది 
త్యమండలాంకర్వరి ఎయగుపరమాత్మనుధ్యానము చేయుచు, )ముమ్మూణు 

ఆదిక్య హృ దయసోతి)మునుజపించి, యినుమడీయయిన పరఠాక మంబు గ 

లవావై, పరమహార రంబ నొంది, ధనుస్సు చేతయబగ్లైను లన్ని "తాత రకము 

రావణం పేక్యవాష్టాశ్ళా య. దాయ క్ష 

j ముపాగవల్ | సర్వయ'క్మే నమహ శా వ ధేతన్య 

ధృ తోభవత్ ॥ ౩౦|| 

శకీక॥ నః త తము) _ ఆరాము(డు; రావణం _ రావ 

స్పేక్యు _ చూచ; హృష్టాత్మా_ సంతోషించిన మన నస్పుగలవా 

వ యుద్ధాయ - వోరుకొఅకు, పోరీటకనుట; వముపాగమత్ _ న 
మిాపించను. నువహతా _ గొ షృదగ్యు సర్భయ'క్నే న = సమస్త్మపయత్న 
మువేత తస్య - ఆరావణుసి యొక్క; వరో చంపుటయందు, కర 

నిశ్చయించి చినవా(డు అభవత్ _ అయ్యెను, శాముండు,. అంతరావణుం - 

జూచినంతుష్టుండై , సమస ,గ యత్న ౦బుల నతసి నధింపనిశ్చయించియ 

ద్ధంబునే నేయుటకై సమివీం చెను, అన్ని తాత్న టా. 
అథ రవి రవద న్నిరీత్త్య.. నాచుం.. న. 

ముదితమనాః పరమరి.. Lean ధ్ 

నిశిచరపతినంవ। న్స | అ హె 
పోల 
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